OBČINSKI S V E T
OBČINE VUZENICA

Datum: 28.1.2016
Številka: 032-0001/2016-8

ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 28.1. 2016, ob 17. uri v
prostorih sejne sobe občine Vuzenica. Sejo je sklical Župan Občine Vuzenica, g.
Franc Golob.
Seja je bila snemana in arhivirana. Sejo je vodil podžupan Srečko Lampret.
AD 1) Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda
G. Helbl je ugotovil, da so prisotni vsi svetniki: HINKO PUŠNIK, STOJAN HELBL,
BRUNO OFIČ, ANDRIJA HALUŽAN, TANJA HARI VIDMAR, STOJAN GOBEC,
HORST HELB, MATJAŽ STERŽE, MARIJA NAGLIČ, SREČKO LAMPRET, MAKS
VIHER.
Prisotni so bili tudi: Franc Golob - župan, Sašo Verdnik, Timotej Pečoler.
Na seji je bil prisoten tudi g. Gregor Ficko, direktor JKP Radlje ob Dravi, pri točki 3.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Dnevni red za 12. sejo Občinskega sveta občine Vuzenica se sprejeme v
predlagani vsebini:
1. Pozdrav, ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica,
3. Oblikovanje cene komunalne storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Vuzenica,
4. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka,
5. Potrditev Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave,
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih
Občine Vuzenica,
7. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v
Občini Vuzenica,
8. Delo odborov med 11. in 12. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica,
9. Poročilo o aktivnosti župana med 11. in 12. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica
10. Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja,
11. Razno
Ad 2) Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil predlog zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine
Vuzenica, ki je bila 19.12.2015.
G. Golob je svetnike seznanil, da je bila naročena zamenjava luči v telovadnici.
Izdelal se je projekt za investicijo, ki je pokazal, da se investicija na račun manjše
porabe električne energije in vzdrževanja povrne v 4 letih. Pri rebalansu 2016 bo
investicijo potrebno vključiti v proračun.
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G. Lampret je povedal, da je bil na DRSI poslan dopis v zvezi z ukrepi, ki so bili
predlagani za ureditev prometa v Spodnjem trgu, prav tako je v teku postopek
nabave stacionarnega radarja, ki bo nameščen v Spodnjem trgu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vuzenica se sprejme v
predlagani vsebini.
Ad 3) Oblikovanje cene komunalne storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
Občini Vuzenica
G. Gregor Ficko je podal razlago k gradivu, ki so ga svetniki prejeli s sklicem seje.
G. Golob je podal dodatno obrazložitev v zvezi z oblikovanjem cene komunalne
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Vuzenica. Obrazložil je
elemente za oblikovanje cene in izhodišča, ki so bila podlaga za predlog subvencije
cene. Predlagal je, da se sprejme 50 % subvencije za ceno.
G. Helbl je povedal, da se je sestal Odbor za komunalo, gradbeništvo, promet z
zemljišči in obravnaval dokument Oblikovanje cene komunalne storitve odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Občini Vuzenica. Odbor podpira 50% oz. najvišjo možno
subvencijo cene.
G. Sterže je povedal, da je bil projekt v začetku zastavljen drugače, v svoji realizaciji
pa se je spreminjal, do tega kar imamo danes, po njegovem mnenju zaradi
napačnega vodenja projekta. Cena, ki jo imamo danes kot predlog za sprejem
pomeni za povprečno družino 327 EUR dodatnega stroška na leto, kar je zelo veliko.
Absolutno podpira maksimalno možno subvencijo. V prihodnjih letih se bomo morali
soočiti z dodatnimi napori, da bi se ta cena lahko znižala. Velike projekte, ki si jih
bomo lotevali v prihodnje je potrebno načrtovati tako, da s tem ne bomo
obremenjevali občanov.
G. Golob je povedal, da v času, ko se je Občina Vuzenica odločala za ta projekt bila
v veljavi uredba, ki je določala da moramo kanalizacijski sistem s čistilno napravo
urediti do 2016. Izhodišča so bila drugačna in so se v teku izvajanja projekta
spreminjala. Takrat se nismo mogli odločiti drugače.
Občinski svet Občine Vuzenica sprejema neto ceno odvajanja in čiščenja odpadnih
in neto ceno omrežnine v Občini Vuzenica v predlagani vsebini:
Omrežnina
odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode
čiščenje komunalne odpadne vode
Cena storitve
odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode
čiščenje komunalne odpadne vode

Cena v € EM

EM

7,0580

mesečno

za premer vodomera DN<=20

15,1873

mesečno

za premer vodomera DN<=20

cena v € EM

EM

0,1713

m3

0,7596

m3

Občinski svet Občine Vuzenica določi subvencioniranje cene za omrežnino v višini
50 %. Sklep začne veljati od 1.2.2016.

2

Ad 4) Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
G. Verdnik je podal razlago h gradivu, ki so ga svetniki prejeli s sklicem seje.
G. Helbl je povedal, da se je pravilnik obravnaval Odbor za komunalo, gradbeništvo,
promet, ki je predlog pravilnika podpira.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka se
sprejme v predlagani vsebini.
Ad 5) Potrditev Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Drave
G. Verdnik je podal razlago h gradivu, ki so ga svetniki prejeli s sklicem seje.
G. Golob je povedal, da je to eden največjih projektov v državi. Projekt je šel tudi
skozi več faz nadzora s strani sofinancerja EU. V Vuzenici je potreba po obnovi
vodovoda velika, saj imamo star sistem, ki ga je potrebno obnoviti, to pa z lastnimi
sredstvi ne bomo zmogli v tako kratkem času.
G. Helbl je povedal, da je Investicijski program za projekt Oskrba s pitno vodo v
porečju Drave obravnaval Odbor za komunalo, gradbeništvo, promet, ki je dokument
tudi sprejel.
G. Streže je iz dokumenta povzel, da se bo voda podražila za 216 EUR v letu.
G. Golob je povedal, da je zdajšnja cena vode v povprečju 80 EUR na leto,
povečanje za 0,87 EUR pa bo cca. 130 EUR na leto, tako da znesek, ki ga je
navedel g. Sterže ne drži, poleg tega pa se bo svet lahko ponovno odločil za
subvencijo cene.
G. Sterže je povedal, da je znesek na hitro izračunal, da pa je s tem želel predstaviti
težave velikih projektov, kjer se prehitro odločamo za sodelovanje, saj se ne
zavedamo kaj prinašajo. Pri teh projektih moramo biti skrbni, da se projekti delajo
transparentno in jasno in da se ob tem ne napaja še vrsto drugih stvari.
G. Golob je povedal, da sistem velikih projektov zastavlja država. Izvajalec del je
moral biti izbran pred odločbo o sofinanciranju. Izbran je bil z javnim razpisom. V
zvezi z izborom koordinatorja je povedal, da ima točno določene naloge in
postavljene roke za izvedbo nalog. Izbral ga je projektni svet in po njegovem mnenju
je zaslužen za to, da smo v fazi podpisa pogodbe za največji gradbeni projekt v
državi, ki se trenutno izvaja.
G. Pušnik je vprašal kako se bo financirala obnova vodovoda na Dravčah saj ni
vključena v ta projekt. Predlagal je, da se o tem začne razmišljati danes in se pripravi
plan za obnovo.
G. Golob je povedal, da trenutna kapaciteta vode na Dravčah zadostuje za potrebe
priključenih. Posodobitev se bo financirala iz lastnih sredstev, omrežnine, ko bo to
potrebno.
G. Lampret je povedal, da pri sami izvedbi lahko še kaj privarčujemo oz. izvedemo
delno, kar bo tudi vplivalo na končne stroške projekta in tako na končno ceno vode. V
dokumentu je predstavljena polna cena vode, obstaja možnost subvencije cene, kot
pri kanalizaciji.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Investicijski program za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave se
sprejme v predlagani vsebini.
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Ad 6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih
Občine Vuzenica
G. Lampret je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prazniku in priznanjih Občine Vuzenica. Gre za enostavne dopolnitve v zvezi z
glasovanjem v primeru, da je za neko nagrado podanih več predlogov, kot je na voljo
nagrad, v zvezi s številom častnih občanov v enem mandatu in pisne izjave dobitnika
nagrade.
G. Helbl je povedal, da je spremembe odloka obravnavala Komisija za mandatna
Vprašanja, volitve in imenovanja in jih tudi podprla .
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku priznanjih
Občine Vuzenica se sprejme po skrajšanem postopku.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku priznanjih
Občine Vuzenica se sprejme v predlagani vsebini.
Ad 7) Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma
v Občini Vuzenica
G. Pečoler je podal razlago k gradivu, ki so ga svetniki prejeli s sklicem seje.
G. Sterže je povedal, da je Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, sejemske
dejavnosti, turizem, promet pravilnik obravnaval v dveh fazah in ga v tej obliki tudi
sprejel in predložil občinskemu svetu v sprejem.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju
turizma v Občini Vuzenica se sprejme v predlagani vsebini.

Ad 8) Delo odborov med 11. in 12. sejo Občinskega sveta Občine Vuzenica
Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo, sejemske dejavnosti, turizem, promet
G. Sterže je povedal, da je odbor poleg pravilnika iz prejšnje točke obravnaval tudi
pobudo o znižanju cene zemljišč v obrtni coni.
Odbor za gradbeništvo, komunalo, promet z zemljišči
G. Horst Helbl je povedal, da je odbor obravnaval nekatere programe za prodajo
zemljišč, ki bodo predstavljeni pod točko razno.
G. Gobec je pozval vsa društva in posameznike, da podajo svoje predloge za
športnika leta.
Ad 9) Poročilo o aktivnosti župana med 11. in 12. sejo Občinskega sveta Občine
Vuzenica
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G. Golob je povedal, da je bilo veliko dela vloženega v pripravo gradiva za današnjo
sejo in sicer za sprejem cene komunalne storitve odvajanja in čiščenja odpadnih
voda. Udeležil se je tudi sveta ustanoviteljev Kocerod. S predstavniki Zavoda za
gozdove se je sestal na operativnem sestanku, kjer so se dogovorili o planu dela za
leto 2016. Začele so se priprave na Vuzeniške dneve, ki bodo letos od 5. do 15.8. V
zvezi s pobudo za ustanovitev komisije za pregled in plan vzdrževanja Infrastrukture
je svetnike seznanil, da so bili v komisijo imenovani s strani VOC - a – g. Celan, s
strani Zavod za gozdove njihov predstavnik, s strani občine pa bodo v komisiji
sodelovali g. Pušnik in g. Lampret. S strani VGP Ptuj se predlog za imenovanje
njihovega člana še pričakuje.
Organizirana je bila prireditev ustanovitve Zidanškove brigade. Udeležil se je
občnega zbora Čebelarskega društva Vuzenica-Muta, kjer je bil imenovan nov
predsednik društva. Precej napora je bilo vloženega v pripravo elaborata IP za
vodovod. Pripravlja se razpis za podelitve koncesije za opravljanje storitve pomoč
družini na domu.
Ad 10) Vprašanja in pobude svetnikov in odgovori na vprašanja
G. Pušnik je izrazil pohvalo v zvezi z nastopom predstavnikov občine v oddaji Na
glas, na programu BKTV.
G. Helbl S. je vprašal kako je s sanacijo odlagališča v gozdu na Sv. Vidu.
G. Golob je povedal, da je storilec izsleden in da ustrezne službe že ukrepajo.
Ad 11) Razno
Posamični program prodaje nepremičnin zemljišča na parc. št. 1379/22, 1379/ 24,
1378/26, 1379/28 in 1379/29, vse k.o. Šentjanž nad Dravčami (obrtna cona)
G. Verdnik je podal razlago k gradivu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Posamični program prodaje nepremičnin zemljišča na parc. št.
1379/22, 1379/ 24, 1378/26, 1379/28 in 1379/29, vse k.o. Šentjanž nad Dravčami v
predlagani vsebini.
Posamični program prodaje nepremičnin stanovanji na naslovu Sv. Primož na
Pohorju 19/b
G. Verdnik je podal razlago k gradivu.
Svetniki so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Sprejme se Posamični program prodaje nepremičnin stanovanji na naslovu
Sv. Primož na Pohorju 19/b v predlagani vsebini.
G. Golob je svetnike seznanil s projektom postavitve nadstreška na pokopališču
Muta-Vuzenica. Preko g. Hajdinjaka se je izdelal idejni projekt, ki bo predstavljen še
na občini Muta. Po njegovem mnenju je ideja štirikapnice z opečno kritino bolj
primerna za naše okolje kot predstavljen projekt s strani JKP Radlje (kovina in
steklo).
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G. Lampret je povedal, da bo naslednja 13. redna seja predvidoma v mesecu marcu,
kjer bodo na dnevnem redu poročila javnih zavodov.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisal: Timotej Pečoler
Občina Vuzenica
Franc Golob l.r.
Župan
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